Tràmit 5770
Codi Contracte

Núm. Expedient

20001086L02

20200240

ÒRGAN GESTOR

Dep. Grans Infraestructures

ÒRGAN DE
CONTRACTACIÓ

Gerència

Borràs i Pedralbes
Codi Oficina Comptable

0504

Tenint en compte les actuacions que consten a l'expedient i en ús de les facultats delegades a aquesta Gerència per Decret
d'Alcaldia de 15.06.2019, RESOLC:
ADJUDICAR el contracte núm. 20001086L02, que té per objecte "el servei de redacció dels projectes executius de les actuacions
d'adaptació dels túnels de Borràs i Pedralbes i instal·lacions associades a la instrucció tècnica de túnels, amb mesures de
contractació pública sostenible, cofinançat per la Unió Europea" a IDOM CONSULTING ENGINEERING ARCHITECTURE SA amb
NIF A48283964 de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient i d'acord amb la proposició que
h presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa amb una baixa del 71%, pel preu de 156.487,50 € IVA inclòs, dels quals
129.328,51 € corresponen al preu net i 27.158,99 € a l'IVA.
DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent:; un import (IVA inclòs) de
16.266,89 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/61139/15331 0504; un import (IVA inclòs) de
26.000,39 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/61139/15331 0504; un import (IVA inclòs) de
114.220,22 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/61139/15331 0504.
CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual.
FIXAR l'import de la garantia definitiva en 6.466,42 euros.
FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa
adjudicatària del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la
notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o
s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió.
DESIGNAR com a responsable del contracte a la Sra. Anara Buedo.
ALLIBERAR la quantitat de 54.982,07 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en la licitació, i retornar-lo a les aplicacions
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 54.982,07 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/61139/15331 0504.
DONAR COMPTE d'aquesta resolució a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Moblitat.

DADES CREDITOR

Nom:

Telf:
Fax:

Carrer:
Av de la Fama 11-15
Població: 08940 Cornellà de Llobregat

934092222
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Tipus
A1N

FASE

Assentament
6000149936-001-0001

Data compt.
20.12.2021

Exercici
2022

Orgànic
0504

Posició Pressupost.
D/61139/15331

PGC
Actuació
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El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr. Eduardo Maria Cusco Moya, Administrador, el dia 20/12/2021 a les 11:15, que proposa;
Sra. Maria Teresa Llor Serra, Interventora, el dia 23/12/2021 a les 15:16, que fiscalitza;
Sr. MANUEL VALDES LOPEZ, Gerent, el dia 29/12/2021 a les 13:39, que resol;
Sra. Dolors Ibañez Canton, Secretària delegada, el dia 03/01/2022 a les 09:15, que certifica.
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